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R   A   Z   P   I   S   

glasbene delavnice  

za mlade harmonikarje v folklornih skupinah 

Šentjur, sobota, 7. oktobra 2017, ob 10.00 

 
V Šentjurju že tradicionalno pripravljamo izobraževanja za mlade harmonikarje (od 10 

do 15 let) v folklornih skupinah. Ker se člani otroških folklornih skupin na seminarje 

JSKD po navadi ne prijavljajo, delavnico namenjamo prav mladim harmonikarjem v teh 

skupinah.  

 

Glasbeno delavnico bo vodil Andraž Trampuš, harmonikar in član Akademske Folklorne 

Skupine France Marolt, kjer poleg harmonike (klavirske in diatonične) igra tudi kontrabas. 

Kot glasbenik se udeležuje različnih seminarjev za člane godčevskih skupin, že vrsto let pa 

je tudi mentor na taborih za otroške folklorne skupine.  

 

Na delavnici se boste ukvarjali z načinom izvedbe ljudskih viž in s pomenom načina 

izvajanja ljudskih viž v folklornih skupinah. Mentor vas bo opozoril tudi na najpogostejše 

slogovne napake pri izvajanju in na vplive novih popularnih glasbenih zvrsti.   

 

POMEMBNE INFORMACIJE: 

 

Kraj dogajanja:  

Center Gustav, objekt stare knjižnice v Šentjurju, Ul. Dušana Kvedra 16, 3230 Šentjur  

 

Predvideni urnik delavnice:  

Od 10.00 do 13.00, odmor in nadaljevanje ob 13.30 do 16.00. 



 

 

 

Kotizacija:  

20,00 € (vključen DDV). Kotizacijo boste predhodno plačali na podlagi prejetega računa.  

 

Prijavnica: 

Prijavite se prek google obrazca na spodnji povezavi (klik na e-prijavo): 

 

e-prijava 

 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 2. oktobra 2017.  

 

Delavnica bo izvedena le v primeru, da bo prijavljenih vsaj pet udeležencev.  

 

Kaj še morate vedeti?  

 

S seboj prinesite svoj inštrument, na katerega igrate v folklorni skupini.  

 

V primeru, da obstaja interes s strani udeležencev, lahko na delavnici analiziramo tudi 

viže, ki jih udeleženci igrajo v domačih folklornih skupinah. Zaradi lažjega in hitrejšega 

dela na delavnici naj udeleženci vnaprej priskrbijo posnetek viže (priporočljivo je, da jo 

odigra udeleženec delavnice) in/ali ustrezno notno gradivo, če to obstaja. Posnetek vsaj 

teden dni pred delavnico pošljite po elektronski pošti ali zapisano na CD po navadni 

pošti (podatki so navedeni v glavi tega dokumenta). 

 

Vse ostale informacije lahko dobite po telefonu: 03/491 40 70 in 031 867 167. 

 

Vse dobro vam želim in se vidimo v Šentjurju! 

 

 

 

Nastija Močnik, 

vodja JSKD OI Šentjur 

https://docs.google.com/forms/d/1UPkZlFo2Z3RiRdTV5yNRvoUQ2zqPfST4qeB5S8PKrsQ/edit

